
  

Trúnaðaryfirlýsing 
 

1 Formáli 

1.1 Íbúðalánasjóður er opinber sjóður sem hefur það meginmarkmið að lána til íbúðakaupa, bygginga 

eða viðhalds húsnæðis. Íbúðalánasjóður hefur á undanförnum árum eignast verulegan fjölda 

íbúða í kjölfar fullnustuaðgerða. Íbúðalánasjóður hefur ákveðið að selja 504 eignir í sérstöku 

söluferli 2015 . Meginmarkmið söluferlisins er að fækka fasteignum í eignasafni Íbúðalánasjóðs og 

stuðla að styrkingu íslenska leigumarkaðarins.  

1.2 Til að tryggja að ferlið sé opið og gagnsætt hefur Íbúðalánasjóður sett söluferlinu sérstaka skilmála 

sem fram koma í upplýsingaskýrslu söluferilsins. Að auki er áhugasömum fjárfestum veittur 

aðgangur að rafrænu gagnaherbergi að því gefnu að þeir undirriti trúnaðaryfirlýsingu þessa og 

greiði tiltekið gjald fyrir.  

1.3 Þær upplýsingar sem afhentar verða á grundvelli þessarar trúnaðaryfirlýsingar snúa að eignum 

sem einstaklingar eða lögaðilar hafa misst á uppboðum og eru, eftir atvikum, núverandi leigjendur 

eignanna. Því er mikilvægt að gætt sé trúnaðar varðandi þær upplýsingar sem eru í 

gagnaherberginu og eftir atvikum aðrar upplýsingar sem undirritaður kann að verða upplýstur um 

varðandi eignirnar sem í sölu eru.  

1.4 Með hugtakinu „fjárfesti“ í þessari trúnaðaryfirlýsingu er átt við hvern þann aðila, hvort sem um 

er að ræða einstakling eða félag, sem hefur áhuga að gera skuldbindandi tilboð í eitt eða fleiri 

eignasöfn eins og þau koma fram í upplýsingaskýrslunni um söluferli 504 eigna (2015). Með 

hugtakinu „undirritaður“ er átt við áhugasama fjárfesta sem og ráðgjafa þeirra sem fjárfestir leitar 

til og skal hver og einn þessara aðila undirrita trúnaðaryfirlýsingu til að fá aðgang að hinu rafræna 

gagnaherbergi.  

2 Meðferð trúnaðarupplýsinga 

2.1 Trúnaðarupplýsingar teljast allar upplýsingar sem undirritaður fær afhentar eða aðgang að í 

tengslum við söluferlið og eignasöfnin, hvort sem undirritaður fær upplýsingarnar í 

gagnaherberginu eða með öðrum hætti og án tilllits til þess á hvaða formi upplýsingarnar eru (hér 

eftir „trúnaðarupplýsingarnar“). Án þess að um tæmandi talningu sé að ræða taka 

trúnaðarupplýsingarnar til hvers kyns munnlegra og skriflegra samskipta hvort sem er í formi 

tölvupósta eða annars forms, tilboða, viðræðna, ástandsskoðunar eignanna, minnisblaða, 

greininga og kynninga sem tengjast söluferlinu og eignasöfnunum.  

2.2 Trúnaðarupplýsingarnar varða Íbúðalánasjóð miklu þannig að ef trúnaðar er ekki gætt kann það 

að valda Íbúðalánasjóði verulegu tjóni án tillits til þess hvort það hafi í för með sér fjárhagslegar 

afleiðingar.  

2.3 Undirritaður skuldbindur sig til að tryggja að trúnaðarupplýsingarnar komist ekki í vörslu eða til 

vitundar þriðja aðila. Undirrituðum er því ávallt óheimilt að afhenda þriðja aðila 

trúnaðarupplýsingarnar, upplýsa þriðja aðila um tilvist og/eða efni þeirra, valda því með athöfnum 

eða athafnaleysi að trúnaðarupplýsingarnar komist í hendur þriðja aðila, eða gera þriðja aðila 



mögulegt að nálgast trúnaðarupplýsingarnar án þess að gengið hafi verið frá þessari 

trúnaðaryfirlýsingu.  

2.4 Komi til þess að trúnaðarupplýsingar komist í hendur eða til vitundar þriðja aðila skal undirritaður 

strax og hann fær vitneskju um slíkt tafarlaust tilkynna Íbúðalánasjóði um vörslu eða vitund þriðja 

aðila á trúnaðarupplýsingunum. Jafnframt skal undirritaður grípa til allra þeirra ráðstafana sem 

hægt er að grípa til í því skyni að vernda leynd trúnaðarupplýsinganna. Framangreind 

trúnaðarskylda skal ekki koma í veg fyrir að undirritaður veiti trúnaðarupplýsingar á grundvelli 

réttarreglna eða úrskurðar dómara, enda skal Íbúðalánasjóði strax gert viðvart áður en slík 

upplýsingagjöf á sér stað þannig að Íbúðalánasjóði verði gert kleift að gæta hagsmuna sinna og 

eftir atvikum viðskiptavina sinna.  

2.5 Undirrituðum er ekki heimilt að nýta sér trúnaðarupplýsingarnar á nokkurn hátt né valda því með 

athöfnum sínum eða athafnaleysi að aðrir geti hagnýtt þær, nema í því skyni að vinna að 

tilboðsgerð í eignasafn, eftir atvikum í eignasöfn.  

2.6 Að loknu söluferlinu skuldbindur undirritaður sig til að skila og eyða eftir atvikum, öllum 

trúnaðarupplýsingum, á hvaða formi sem þær kunna að vera, sem undirritaður hefur fengið afhent 

eða aðgang að samkvæmt þessari trúnaðaryfirlýsingu. Skuldbinding þessi nær einnig til allra afrita 

sem kunna að hafa verið tekin af trúnaðarupplýsingunum. 

3 Áreiðanleiki trúnaðarupplýsinganna  

3.1 Íbúðalánasjóður mun eftir fremsta megni sjá til þess að trúnaðarupplýsingar sem afhentar eru á 

grundvelli þessarar trúnaðaryfirlýsingar séu réttar en ábyrgist ekki að þær séu að öllu leyti réttar 

eða tæmandi enda snúa trúnaðarupplýsingarnar að eignum sem Íbúðalánasjóður hefur eignast í 

skuldaskilum.  

3.2 Íbúðalánasjóður getur ekki veitt tæmandi og fullnægjandi upplýsingar um eignirnar. Undirritaður 

er því hvattur til að kynna sér ástand eignanna í eignasöfnunum af eigin raun.  

4 Ábyrgð og skaðleysi  

4.1 Undirritaður skuldbindur sig til þess að bæta Íbúðalánasjóði allt beint og óbeint tjón sem kann að 

hljótast af vanefndum undirritaðs á skuldbindingu samkvæmt þessari trúnaðaryfirlýsingu, hvort 

sem slík vanefnd er afleiðing ásetnings eða gáleysis.  

4.2 Verði undirritaður þess áskynja að brotið hafi verið gegn ákvæðum þessarar trúnaðaryfirlýsingar, 

skal hann tilkynna Íbúðalánasjóði það þegar í stað.  

5 Gildistími  

5.1 Trúnaðaryfirlýsingin tekur gildi við undirritun og gilda öll ákvæði hennar ótímabundið.  

6 Annað  

6.1 Um trúnaðaryfirlýsingu þessa gilda íslensk lög.  

6.2 Ágreining sem kann að rísa vegna þessara trúnaðaryfirlýsingar skal bera undir Héraðsdóm 

Reykjavíkur.  



6.3 Trúnaðaryfirlýsing þessi skal undirrituð og send á netfang verkefnisstjórnar sala2015@ils.is ásamt 

kvittun fyrir greiðslu, sbr. nánari skilmála upplýsingaskýrslunnar.  
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